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Vaderdag vieren met
twee vaders: betekent
dat dubbel feest?

Socioloog Joshua Gamson verhaalt
over emotionele en praktische pro-
blemen van alternatieve gezinnen.

J ezouverwachten, schreef deAme-
rikaanse socioloogenschrijver
JoshuaGamson ineenartikel, dat

Vaderdagdubbel feest is voorgezin-
nendie, zoalshet zijne,uit tweevaders
enhunkinderenbestaan: ‘Moederdag
is tenslotteeenwatongemakkelijke
dagvoorons, enVaderdag lijktdan
eenmooiegelegenheidomhetonge-
makvanmei te compenserenmetwat
extra feestelijkheid in juni.’

Tochstaathethele ideevanVader-
daghemtegen.Dathetgezinvan
GamsonVaderdagdesondanksviert, is
omdetweedochtertjes, dieal zovaak
moetenuitleggendat zegeenmoeder
hebben, eveneengevoel vannormaal
gezinsleven tegeven.Maardeweerzin
tegenhetheleverschijnsel is erooken
zit indiezelfdenormaalheid:devan-
zelfsprekendheiddieeraan tengrond-
slag ligtdat eengezinbestaatuit va-
der,moederenhunzelf verwekte
kroost.

Gezinnendieniet aanditpatroon
voldoen, zijnal langgeenuitzonde-
ringmeer. InNederlandgroeit éénop
dezevenkinderenop ineeneenouder-
gezin,heeft9procentvanallehomo-
parenkinderen,wordener rondde
300kinderenper jaaruithetbuiten-
landgeadopteerd, krijgt volgens
schattingendehelft vanallekinderen
vangescheidenouders temakenmet
stiefouders, en leidtondermeerhet
uitstellenvandekinderwens tot een
steedsgroterberoepopzaaddonoren
endraagmoeders.

Voegdaardegroeiendegroepman-
nenenvrouwenaantoedieuitkeusof
pechniet aanhetouderschap toeko-

men, en jekunt jewelwatvoorstellen
bijdeopvattingvanGamsondatVa-
derdagvooral aandoetals eenzelffeli-
citerende –enanderenuitsluitende –
vieringvaneengedateerd ideaal.

InModernFamiliesbeschrijft
Gamsongezinnendieniet aanhet
geijktebeeldvoldoen. Zokwamhet
gezinvanGamsonenzijnechtgenoot
Richard tot standdankzij eiceldona-
ties endraagmoeders. Zevondenvoor
huneerstekindeenvriendinbereid
omdraagmoeder te zijn,maarniet
meteeneigeneicelomzoemotionele
conflictenbijhet afstaan tevermijden.
Enzevondeneenanderevriendinbe-
reideeneicel af te staandie – eenmaal
bevrucht –bijdedraagmoederwerd
ingebracht.

Voorhuntweedekindvondenze
opnieuweeneiceldonor indevrien-
denkring,maarzochtenzededraag-
moederviaeenbemiddelingsbureau.
Inbeidegevallenblevendeeiceldono-
renendedraagmoedersooknadege-
boorte inmeerdereof minderemate
onderdeel vande levensvandekinde-
ren,maarnadrukkelijkniet als ‘moe-
ders’.

Dat lagandersbij een lesbischstel
datGamsonbeschrijft. Zij vondeneen
bevriendhomopaarbereid tehelpen,
niet alleenals zaaddonorenmaarook
alsdeeltijdvaders. Toenpogingenom
zwanger tewordenvruchteloosble-
ven, zettenzeditgezamenlijkekinder-
plandoormetadoptiekinderenuit
Nepal en India.

Deanderegezinnendie inModern
Familiesaanbodkomen, zijnvariaties
opdit thema: eenalleenstaande
vrouwdievia zaaddonorenzwanger
probeert tewordenenuiteindelijk een
kinduit Ethiopiëadopteert; een les-

bischstelwaarvandeenevrouwde
dooreenzaaddonorbevruchteeicel
vandeanderdraagt; eneen transgen-
derstel,waarvandevrouwdienetaan
een traject vangeslachtsverandering
isbegonnen, zichafvraagtof zehier-
meemisschienevenmoet stoppenom
zelf nogeenkind tekunnenbarenals
hethaarvriendinniet lukt.

Gamsonheeft zichvoorzijnverha-
lenoveralternatievegezinsvormen
beperkt tot zijneigenomgevingen
zijnboek isdanooknauwelijks repre-
sentatief voordewesterse samenle-
ving. Zokomenstiefgezinnenof hete-
rostellenmeteengefrustreerdekin-
derwensniet aanbod.

Ditneemtnietwegdatveel vande
ethische, emotioneleenpraktische
problemenwaardestellen tegenaan
lopen inbrederekringherkenbaar
zijn.Hoeverhoud je jeals rijkewester-
ling totdearmoedewaaruit jehet
adoptiekind losweekt?Hoega jeom
meteenbetaaldedraagmoederdieop
elkmomentdestekkeruit jegelukkan
trekken?Watmoeter juridischgere-
geldworden?Enhoebed jedealterna-
tieveontstaansgeschiedenis van je
kind in indiens levensverhaal?

Wanneereenvande tweevaders van
deadoptiekinderenuitNepal en India
metVaderdagvoorheteerst ‘pappa’
wordtgenoemd,ontroerthemdatna-
tuurlijkhevig,maarhetwringtook.
Omdebiologischevaders teeren,
neemthij zijndochtertjesmetzelfge-
pluktebloemenmeenaardehaven:
‘dehelewereld is verbondendoorwa-
ter, dusopdeeenof anderemanier
staanweallemaalmetelkaar inver-
binding.Gooi julliebloemen inhet
water, voor jullie vaders.’
Ranne Hovius

Hoe ga je om
met een

draagmoeder
die zomaar de

stekker uit
je geluk kan

trekken?

Joshua Gamson (links) en zijn niet zo geijkte gezin. Foto Nicole Friedler
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